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O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é o meio pelo qual as vagas em
universidades públicas são distribuídas. 
O SiSU acontece, normalmente, duas vezes: no início e no meio do ano. 
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O que conhecemos como "chamadas" são as classificações. 

A primeira chamada ou chamada regular é a primeira lista de aprovados
que se tem. Entretanto, alguns estudantes classificados podem não fazer
a matrícula e, por isso, algumas vagas podem ser liberadas. Assim, para
preencher aquele espaço, são chamados novos alunos, que escolheram
previamente participar da lista de espera. Devido a isso, podemos ter
várias ou apenas uma chamada. 

O que chamamos de corte é a nota do último aluno classificado.
 
Por exemplo: A universidade Y disponibilizará 30 vagas para o curso X.
Então, a nota do último colocado, o 30º na lista de selecionados, é o corte,
ou seja, ela foi a menor nota necessária para ser classificado naquele
curso, naquela faculdade. 

Todos os dias há uma atualização das notas de corte parciais, geralmente
de madrugada.
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Quando recebemos a nota do Enem não recebemos um único valor e sim
cinco: as notas individuais que obtemos em cada disciplina.

Mas não se preocupe em ficar fazendo cálculos porque o site do SiSU
calculará a sua nota. 

Para calcularmos a média temos que levar os pesos em consideração.
Essa informação você encontra buscando por Termo de Adesão  no site
da universidade.

EXEMPLO: 
Linguagens tem peso 2 e você tirou 650,00.
Matemática tem peso 3 e você tirou 750,00.
Natureza tem peso 1 e você tirou 560,00.

Os pesos são uma forma de valorizar algumas disciplinas em detrimento
de outras. 

EXEMPLO: No curso X da universidade Z, Linguagens tem peso 2,  
 Matemática tem peso 1, Natureza tem peso 3, Humanas tem peso 1 e
Redação tem peso 3.  
Nesse caso, percebe-se que as disciplinas de Natureza e Redação têm
mais importância (peso), seguidas por Linguagem e depois por
Matemática e Humanas.

Os pesos podem variar de universidade para universidade e de curso para
curso. E ainda, existe a possibilidade da faculdade usar o mesmo peso
para todas as disciplinas em algum curso. Assim, todas as matérias têm a
mesma "importância".
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Humanas tem peso 1 e você tirou 600,00.
Redação tem peso 2 e você tirou 800,00.

*Você deve multiplicar cada nota por seu respectivo peso.
EXEMPLO:
Linguagens- (2 x 650) 1300
Matemática- (3 x 750) 2250
Natureza- (1 x 560) 560
Humanas- (1 x 600) 600
Redação- (2 x 800) 1600

*Agora some esses resultados.
EXEMPLO:
1300 + 2250 + 560 + 600 + 1600 = 6310

*Agora divida esse resultado pela soma de todos os pesos.
EXEMPLO:
Resultado: 6310 
Soma de todos os pesos: 2 + 3 + 1 + 1 + 2 = 9
-> 6310 / 9 = 701,11

*Pronto! Esse número é a sua média. 

Lembrando que a sua nota pode variar de acordo com as universidades,
uma vez que as faculdades podem ter pesos diferentes. 

SEMSEM CORTESCORTES



66

-Inscrição: 6 de abril a 9 de abril.
-Resultado da primeira chamada: 13 de abril.
-Período para manifestar interesse na lista de espera: 13 de abril a 19 de
abril.
-Matrícula da primeira chamada: 14 de abril a 19 de abril.
-Início das chamadas das listas de espera: 23 de abril.

Nem todas as instituições públicas aderem ao SISU. Para conferir se a
universidade de sua preferência está inscrita no programa procure na
página inicial do site  sisu.mec.gov.br

fonte: sisu.mec.gov.br

FONTE: sisu.mec.gov.brFONTE: sisu.mec.gov.br
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-Entre no site do SISU.

-Clique em “Fazer inscrição”.

fonte: sisu.mec.gov.br/#/como-se-inscrever
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-Clique em “Entrar com GOV.BR ou fazer cadastro”.

-Confirme seus dados.

fonte: sisu.mec.gov.br/#/como-se-inscrever

-As vagas podem ser encontradas por nome de município, universidade
ou curso. Clique em qualquer resultado para mais informações.

fonte: sisu.mec.gov.br/#/como-se-inscrever fonte: sisu.mec.gov.br/#/como-se-inscrever
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-Clique em “Fazer inscrição na 1ª opção”. Você tem até duas opções de
curso e instituições.

fonte: sisu.mec.gov.br/#/como-se-inscrever
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-Escolha uma das opções de modalidade e verifique se você tem os
requisitos necessários para comprovar sua escolha. Não fraude cota!

fonte: sisu.mec.gov.br/#/como-se-inscrever

-Confira seus dados  pessoais e suas escolhas de curso, instituição e
modalidade.

-Confirme sua inscrição.

fonte: sisu.mec.gov.br/#/como-se-inscrever
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-Para conferir acesse  o menu “Minha Inscrição”. 
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fonte: sisu.mec.gov.br/#/como-se-inscrever

-Você pode alterar os dados da sua inscrição enquanto o SISU estiver
“aberto” (6 a 9 de abril).

-É comum que o site trave devido à grande quantidade de usuários. Se
não conseguir fazer sua inscrição de primeira, tente novamente em
horários alternados.

-Se você já conseguiu fazer sua inscrição não fique entrando toda hora
no site, pois isso pode sobrecarregá-lo e atrapalhar os que ainda não
fizeram a inscrição.  

-Fique sempre de olho no edital e nos portais oficiais do MEC e do INEP
para eventuais atualizações. 

-Todo dia (geralmente de madrugada), a nota de corte é atualizada.
Lembre-se de que não é o resultado definitivo, pois todos podem mudar
suas opções durante o período de inscrições (6 a 9 de abril). 

FONTE: sisu.mec.gov.br
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-As notas de cortes poderão estar " inchadas" porque, antes, as pessoas
ficavam na “fila” da primeira opção somente e ,agora, também estão na
“fila” da segunda opção. Ou seja, às vezes quem está na sua frente pode
não necessariamente querer entrar naquela vaga como primeira opção.
Então, se você escolher preencher as duas opções de curso, você terá a
sua colocação nas duas opções mas, se for aprovado, será em apenas uma
opção.

-A escolha da universidade, do curso e da modalidade é definitiva apenas
no último dia.

-Se você passar na sua segunda opção, você não poderá entrar na lista de
espera da primeira e se você passar na primeira opção não pode entrar na
lista de espera da sua segunda opção. Por isso, escolha somente cursos e
instituições que te agradem, caso contrário, deixe a 2ª opção em branco. 

-Dica de amiga: 
Confira os documentos necessários para a matrícula no momento da
inscrição para você não passar aperto por não tê-los ou por não saber
onde eles estão no momento da matrícula.
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Podem existir coisas específicas de cada universidade como bônus
regional e presença obrigatória para a última chamada. Por isso, é muito
importante você ficar bem atento ao site da universidade que você deseja
para não perder nenhuma informação e não perder a chance de se
matricular por isso.

-Se você for aprovado: Observe os prazos e a documentação exigida para
a matrícula.  Não se esqueça do prazo para a realização da pré-matrícula
online. Para mais informações busque o site oficial do SiSU ou da
universidade  de seu interesse.

-Se você estiver na lista de espera: Se atente ao prazo de demonstrar
interesse em participar da lista de espera e lembre-se de que você tem
que continuar demonstrando interesse em participar a cada nova
chamada da lista.

Muito importante: 

-Acompanhe as chamadas da lista de espera pelo site da universidade que
você escolheu e não no site do SISU. 

-Se você não tiver sido selecionado na 2ª chamada e, mesmo assim, quiser
participar das outras, se houver, você deve manifestar NOVAMENTE o
interesse em participar da lista de espera. 

-Se você estiver na lista de espera,  saiba que a divulgação do resultado
pode ser adiantada. Por isso, para não correr o risco de perder o prazo da
matrícula, verifique o site todos os dias.
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Antigamente, no SISU, era possível se matricular na segunda opção de
curso e ficar na lista de espera da primeira opção. 

Hoje isso não é mais possível. 
Uma vez que você é chamado na primeira ou na segunda opção de curso,
não pode mais manifestar interesse na lista de espera.

Por isso, você deve pensar bem na hora de colocar a sua segunda opção. 
É um curso/faculdade que você realmente quer e cursaria se fosse
aprovado?

Uma estratégia válida para quem quer apenas a primeira opção é deixar a
segunda em branco. Para não "correr o risco" de passar na segunda opção
e perder a chance de participar da lista de espera da primeira. 
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Não. Se você não passou em nenhuma,
deverá escolher uma única lista de espera,
entre as duas opções que você deixou

Caixinhas de perguntasCaixinhas de perguntas

Fica de olho sempre na sua POSIÇÃO. Ou
seja, quantas pessoas estão na sua frente.
Quanto menor a posição, maior a chance
de ser chamado. 

Com certeza! A lista de espera já nos
surpreendeu muito! Não custa nada
participar da lista de espera, mesmo com
uma nota baixa. 

Geralmente a nota de corte da cota fica
abaixo da nota de corte da ampla
concorrência. Mesmo a ampla rodando
mais, isso é, chamando mais pessoas,
acaba parando em uma nota maior que a
cota. Tudo pode acontecer, mas para quem
tem cota, geralmente é melhor manter na
cota mesmo. 
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Você pode escolher qualquer uma das
duas para participar (mas apenas uma). 

Caixinhas de perguntasCaixinhas de perguntas

Eu colocaria a primeira opção como a que
você mais quer na vida! Não importa se é
fácil ou difícil de passar. 

Algumas faculdades fazem um processo
próprio utilizando as notas do ENEM.
Outras também mantém vestibulares
tradicionais. 
Exemplos: UFPR, UFPA...

Vai tentando até dar certo kkk. Mas de
madrugada é que tem uma quantidade
menor de acessos e fica mais fácil de
entrar.
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Pode sim! Mas cuidado para não colocar na
segunda opção algo que você não vai
cursar. Pode perder a chance de participar
da lista de espera da primeira. 

Caixinhas de perguntasCaixinhas de perguntas

Sim! Se você passar nas duas, o que vale
vai ser a primeira opção. A segunda será
descartada. 

Sim! Pelo SISU de 2015.1

A primeira e a segunda opção são
completamente independentes, exceto
nesse caso. Não pode colocar tudo igual e
mudar apenas a modalidade (ampla ou
cota).



1414

SEMSEM CORTESCORTES

Sim! Se você não tem direito às cotas,
concorre na modalidade "Ampla
concorrência". Ali não precisa comprovar
renda ou onde fez o ensino médio. 

Caixinhas de perguntasCaixinhas de perguntas

É verdade!  As principais estratégias são
quais opções colocar e, depois, em qual
lista de espera ficar.

Acho melhor sim! Acompanhe as notas de
corte das faculdades que você quer e de
outras também!

Não pode mais. Isso era permitido
antigamente, mas acabava deixando
muitas vagas ociosas. 
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A lista de espera é para continuar
chamando as vagas que não foram
preenchidas (muita gente não faz a
matrícula)

Caixinhas de perguntasCaixinhas de perguntas

Exatamente. Se passar em qualquer uma
das opções, não pode mais ficar na lista de
espera. 

Se você passar na que tem mais chance,
cursaria? Se a resposta é não, fica fácil
dizer.  Se você faria qualquer uma delas, eu
olharia a última posição em cada uma.
Quanto menor a sua posição e mais vagas
disponíveis, maior a chance de passar.  

Sim! O maior risco é você ter nota para
passar, mas perder a chance de participar
da lista de espera, por exemplo. 
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Selecione as faculdades que você iria se
fosse aprovado. Dentre essas, a que você
quer mais, coloque na primeira opção. A
segunda opção é opcional. Coloque se
você for cursar, caso passe.  

Caixinhas de perguntasCaixinhas de perguntas

Não se preocupe com isso! O SISU calcula
para você automaticamente. 
Por isso mesmo, pode acontecer de você
ter notas diferentes para faculdades ou
cursos diferentes. 

Melhor escolher por menor nota. Algumas
faculdades têm muitas vagas, mas as notas
dos candidatos acabam ficando muito
próximas. 

Sim! É decisiva a escolha da lista de espera.
Veja nos últimos anos quantas pessoas
foram chamadas até a última lista de
espera. Claro que cada ano é um ano, mas
você já consegue perceber um padrão. Em
algumas faculdades, a lista de espera roda
muito mais do que outras!
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Sim! Pode colocar o mesmo curso em
faculdades diferentes em cada uma das
opções. 
Ex:    1 - Medicina UFRJ

 2- Medicina Unirio

Caixinhas de perguntasCaixinhas de perguntas

Sim! Se você passar nos dois, vai liberar a
matrícula da sua primeira opção. Se passar
em apenas uma, não poderá se inscrever
na lista de espera. 

No dia do resultado do SISU, aparecerá se
você passou ou não. Caso não tenha
passado, manifeste seu interesse na lista
de espera. 

Para saber a sua posição (que é um dos
dados mais importantes), precisa deixar a
opção de um dia para o outro (que é
quando o sisu atualiza). Por isso, se você
tem interesse em mais de duas faculdades,
intercale durante os dias do SISU para
saber em qual tem maior chance de passar. 
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-FONTE: sisu.mec.gov.br

-Novas informações podem surgir a qualquer momento, por isso fique
atento às fontes oficiais.

-Esse e-book tem a finalidade de FACILITAR o conhecimento acerca do
processo do SISU, mas NÃO SUBSTITUI os portais oficiais do Governo.
Esteja sempre atento a esses portais. 

-Se houver qualquer dúvida a respeito das informações aqui contidas não
hesite em checá-las nas fontes oficiais. 

-Leia o edital, ele regulamenta o SiSU. Leia também a versão certificada:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/

-Ainda tem dúvidas? Acesse o site: sisu.mec.gov.br 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-10-de-10-de-fevereiro-de-2021-sistema-de-selecao-unificada-sisu-processo-seletivo-primeira-edicao-de-2021-303253299
https://sisu.mec.gov.br/
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